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DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH DU BÖR LÄSA DET 
OMEDELBART

Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta rekommenderar vi att du talar med din ekonomiska rådgivare, advokat, 
revisor eller någon annan yrkesutövande rådgivare med korrekt behörighet enligt FSMA.

Denna broschyr är endast avsedd att utgöra en handledning och är inte ett slutgiltig redögörelse för dina rättigheter. Andra 
personer kan ha intresse i din försäkring (t.ex. makar och barn). Se till att göra sådana andra personer uppmärksamma på 
innehållet i detta dokument. Ytterligare exemplar av detta dokument kan erhållas genom att kontakta Överlåtaren. 

Om du har frågor som inte besvaras i denna broschyr kan du kontakta oss på vanligt sätt genom att ange vår referens och, 
om tillämpligt, ditt försäkringsnummer. Kontaktuppgifterna anges i följebrevet till denna broschyr.

Information om överlåtelsen kommer även att finnas på vår webbplats www.aig.com/Brexit. Observera att vi, inklusive 
våra utsedda administratörer och teamet i vårt kontaktcenter, enligt lag ej har rätt att tillhandahålla ekonomisk rådgivning, 
men vi kan besvara allmänna frågor om effekterna av den Föreslagna Överlåtelsen.
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1. DEFINITIONER

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG och dess dotterbolag från tid till annan, inklusive Överlåtaren och Mottagarna. 

Slutförandedag: 1 december 2018.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EU: Europeiska unionen.

Europeisk Verksamhet: Samtliga av överlåtarens tillgångar och skulder utöver den Brittiska Verksamheten. 

Europeiska Direktiv om Gränsöverskridande Fusioner: Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2017/1132 
av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, som från den 20 juli 2017 upphävt och ersatt Direktiv 2005/56/EG 
av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar, implementerad i luxemburgsk 
rätt genom artikel 1020-1 forts. Luxemburgs Commercial Code av den 10 augusti 1915 och i engelsk rätt genom 
Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974).

Europeiska Överlåtelsen: Överlåtelsen av den Europeiska Verksamheten till den Europeiska Mottagaren. 

Europeisk Mottagare: AIG Europe SA, ett auktoriserat försäkringsdotterbolag till AIG-koncernen registrerat i 
Luxemburg med registreringsnummer B218806.

FCA: Financial Conduct Authority i Storbritannien eller annan liknande statlig, lagstadgad eller annan myndighet som från 
tid till annan skall utföra de funktioner avseende försäkringsbolag som enligt FSMA är allokerade till FCA.

FSMA: Financial Services and Markets Act 2000, tillsammans med de regler och förordningar som implementeras i 
enlighet därmed.

Domstolen: High Court of Justice i England och Wales.

Oberoende Expert: Steve Mathews från Willis Towers Watson, vars utnämning har godkänts av PRA.

Juridiskt meddelande: Ett formellt meddelande om den föreslagna Överlåtelsen. 

Fusionen: Den planerande gränsöverskridande fusionen genom absorption av den Europeiska Mottagaren i enlighet 
med det Europeiska Direktivet om Gränsöverskridande Fusioner.

PRA: Prudential Regulation Authority i Storbritannien eller annan liknande statlig, lagstadgad eller annan myndighet som 
från tid till annan skall utföra de uppdrag avseende försäkringsbolag som enligt lagen är allokerade till PRA.

Överlåtelseplan: Planen för överlåtelse av försäkringsverksamheten enligt del VII i FSMA, för den Brittiska Överlåtelsen 
och den Europeiska Överlåtelsen.

Planrapport: Den Oberoende Expertens rapport om Överlåtelseplanen enligt avsnitt 109 i FSMA.

Mottagare: Den Brittiska Mottagaren och den Europeiska Mottagaren gemensamt.

Överlåtelse: Överlåtelsen av den Brittiska Verksamheten till den Brittiska Mottagaren och överlåtelsen av den Europeiska 
Verksamheten till den Europeiska Mottagaren. 

Överlåtare: AIG Europe Limited.

UK: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Brittisk Verksamhet: Överlåtarens tillgångar och skulder som ska överlåtas till den Brittiska Mottagaren inom ramen för 
Överlåtelseplanen, bestående av de Brittiska Försäkringarna och relaterade tillgångar och skulder.

Brittiska Försäkringar: (a) den del av försäkringarna som är relaterade till brittiska risker och har utfärdats av 
Överlåtaren eller å Överlåtarens vägnar, (b) den del av försäkringarna som är relaterade till icke EES-risker och har 
utfärdats av Överlåtaren eller å Överlåtarens vägnar och (c) återförsäkringar som har utfärdats av Överlåtaren eller å 
Överlåtarens vägnar, i varje fall med undantag för om en sådan (åter)försäkring har utfärdats av Överlåtaren via någon 
av dess filialer eller å någon av dess filialers vägnar.

Brittisk Överlåtelse: Överlåtelsen av den Brittiska Verksamheten till den Brittiska Mottagaren.

Brittisk Mottagare: American International Group UK Limited, ett auktoriserat försäkringsdotterbolag till AIG-koncernen 
som är registrerat i England och Wales med registreringsnummer 10737370. 

Denna broschyr har sammanställts för att ge dig en översikt över den föreslagna överlåtelsen. Ta dig tid att läsa igenom den.

Denna broschyr innehåller viktig information. Om du är osäker på innebörden eller vikten av innehållet i denna översikt eller 
överlåtelseplanen rekommenderar vi att du söker egen rådgivning från din advokat eller någon annan yrkesutövande rådgivare.
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2.1 Inledning
Vi föreslår att hela Överlåtarens försäkringsverksamhet ska överlåtas till Mottagarna. Båda Mottagarna är företag i AIG-
koncernen. Den Föreslagna Överlåtelsen omfattar:

i. den Brittiska Överlåtelsen och
ii. den Europeiska Överlåtelsen.

Den föreslagna Överlåtelsen bildar en del av den omstrukturering som implementeras av AIG till följd av de brittiska 
medborgarnas beslut att lämna EU (”Brexit”). Resultatet av Brexit är att Storbritannien kommer att lämna EU den 29 mars 
2019. Vi vidtar de åtgärder som beskrivs i denna broschyr för att säkerställa att vi kan fortsätta att betjäna våra befintliga 
försäkringstagare och teckna nya försäkringar i EES och Schweiz efter Brexit. 

Detta avsnitt 2 ger en översikt över den föreslagna Överlåtelsens viktigaste delar så som de framställs i Överlåtelseplanen 
och tillhandahåller mer information om förändringarna. Läs avsnittet noggrant. 

2.2 Slutförandedag
Den Föreslagna Överlåtelsen är villkorad av att Domstolen beslutar i enlighet med del VII i FSMA och att Fusionen 
godkänns i enlighet med det Europeiska Direktivet om Gränsöverskridande Fusioner. Om domstolsbeslutet tas och Fusionen 
godkänns kommer Överlåtelsen och Fusionen att träda i kraft den 1 december 2018. 

2.3 Juridiskt förfarande
Den Föreslagna Överlåtelsen omfattar:

a)  den Brittiska Överlåtelsen som kommer att uppnås genom den Överlåtelseplan som kommer att lämnas in till 
Domstolen för dess godkännande enligt del VII i FSMA och

b)  den Europeiska Överlåtelsen som kommer att uppnås genom en kombinerad Överlåtelseplan som kommer 
att lämnas in till Domstolen för dess godkännande enligt del VII i FSMA och ett gränsöverskridande 
fusionsförfarande enligt det Europeiska Direktivet om Gränsöverskridande Fusioner. 

Det juridiska förfarandet för att genomföra den Föreslagna Överlåtelsen kräver också utnämning av en oberoende expert 
som ska ta fram en rapport om den Föreslagna Överlåtelsens troliga inverkan på försäkringstagare. Steve Mathews från 
Willis Towers Watson har utnämnts som Oberoende Expert för denna Överlåtelseplan. I rapporten har den Oberoende 
Experten fastställt att ingen försäkringstagargrupp kommer att påverkas negativt i väsentlig utsträckning av den Föreslagna 
Överlåtelsen. En översikt över den Oberoende Expertens rapport framställs i avsnitt 3 i denna broschyr. 

Engelsk lag kräver att en juridisk underrättelse om den Föreslagna Överlåtelsen ska skickas till alla berörda 
försäkringstagare, såvida inte ett undantag från bestämmelsen om sådan juridisk underrättelse beviljas och den juridiska 
underrättelsen publiceras i vissa tidskrifter. Den juridiska underrättelsen om den Föreslagna Överlåtelsen framgår av avsnitt 
4 i denna broschyr. Samma juridiska underrättelse kommer även att publiceras i vissa tidskrifter, inklusive två nationella 
dagstidningar i Storbritannien och de EES-länder där Överlåtaren har bedrivit försäkringsverksamhet. 

2.4 Resultatet av den Föreslagna Överlåtelsen
Med förbehåll för att Överlåtelseplanen godkänns av Domstolen och Fusionen godkänns enligt det Europeiska Direktivet 
om Gränsöverskridande Fusioner kommer följande att ske från och med Slutförandedagen: 

i. Överlåtarens Brittiska Verksamhet Överlåts till den Brittiska Mottagaren,
ii. Överlåtarens Europeiska Verksamhet överlåts till den Europeiska Mottagaren och
iii. Överlåtaren blir upplöst enligt lag. 

Detta innebär att:

a)  Du även fortsättningsvis kommer att ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter och vara föremål för 
samma villkor med avseende på din försäkring, dock med undantag för att den Brittiska Mottagaren (för 
den Brittiska Verksamheten) och den Europeiska Mottagaren (för den Europeiska Verksamheten) kommer att 
ersätta Överlåtaren som försäkringsgivare. Det kommer inte att förekomma några andra förändringar av det 
skydd som tillhandahålls av din försäkring. 

2. PLANÖVERSIKT



5

b)  Om din befintliga försäkring (a) utfärdades av Överlåtaren eller å Överlåtarens vägnar på annat sätt än via 
sina filialer och (b) gäller för både (ii) brittiska och/eller icke-EES-risker och (i) icke-EES-risker kommer du 
att ha en ”delad” försäkring. Dina försäkringsvillkor kommer att gälla kollektivt mot båda Mottagarna så att 
du inte kommer att hamna i bättre eller sämre läge och att du även fortsättningsvis kommer att ha samma 
rättigheter, förmåner och skyldigheter och vara föremål för samma villkor med avseende på din försäkring 
(inklusive alla tillämpliga försäkrings begränsingar). Ytterligare information om ”delade” försäkringar finns i 
dokumentet med Frågor och Svar. Observera att om du är ett försäkringsbolag gäller ovanstående text med 
avseende på dina återförsäkringar (dvs. om överlåtaren är ditt återförsäkringsbolag). 

c)  Alla förfaranden, vare sig nuvarande, framtida, väntande, hotande eller på annat sätt, som involverar 
Överlåtaren kommer att återupptas eller fortsättas av eller mot den relevanta Mottagaren i Överlåtarens 
ställe och den relevanta Mottagaren kommer att ha rätt till alla försvar, anspråk, motkrav och rättigheter till 
kompensation som Överlåtaren skulle haft.

d)  Alla domstolsbeslut, förlikningar eller skadestånd som inte uppfyllts fullständigt före Slutförandedagen 
kommer att bli genomförbara av eller mot:

i. den Brittiska Mottagaren för den Brittiska Verksamheten och
ii. den Europeiska Mottagaren för den Europeiska Verksamheten, i Överlåtarens ställe. 

e)  Alla kostnader och utgifter som uppkommer i samband med den Föreslagna Överlåtelsen, inklusive den 
Oberoende Expertens arvode, advokatarvoden och PRA:s och FCA:s avgifter, kommer att betalas av 
Överlåtaren (dvs. inte av den Brittiska eller Europeiska Verksamhetens försäkringstagare). 

2.5 Förväntad tidtabell
Domstolsprövningen för att överväga den Döreslagna Överlåtelsen är planerad att hållas i London den 18 oktober 2018 (i 
Rolls-byggnaden på 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien).

Det föreslagna datum då Överlåtelseplanen och Fusionsplanen ska träda i kraft är den 1 december 2018.

2.6 Ytterligare information
Det är viktigt att du förstår bakgrunden till den Föreslagna Överlåtelsen och vi rekommenderar att du läser hela broschyren, 
inklusive översikten över den Oberoende Expertens rapport i avsnitt 3 och juridiska underrättelse om Överlåtelsen i avsnitt 
4. Läs dessutom igenom dokumentet med Frågor och Svar. 

Om du har frågor om eller synpunkter på den Föreslagna Överlåtelsen kan du hitta mer information, inklusive de 
fullständiga villkoren för Överlåtelseplanen och den oberoende expertens fullständiga rapport, utan avgift på www.aig.
com/brexit, genom att skriva till oss på AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Storbritannien, eller 
aigbrexit@aig.com eller genom att kontakta vår särskild avsedda hjälplinje på det telefonnummer som anges i tabellen 
nedan. Hjälplinjen kommer att vara öppen måndagar t.o.m. fredagar (utom allmänna helgdagar) kl. 09.00–17.00. 

URSPRUNGSLAND AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grekland 0080044142187

Rumänien 0800400986

Kroatien 0800988961

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, 
Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

00800 244 244 29
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2.7 Vad bör du göra nu?
Du behöver inte göra någonting alls om du inte har några synpunkter på den Föreslagna Överlåtelsen. Med förbehåll för 
att den Föreslagna Överlåtelsen godkänns av Domstolen och Fusionen godkänns enligt det förfarande som framgår av det 
Europeiska Direktivet om Gränsöverskridande Fusioner kommer alla försäkringar som omfattas av Överlåtelseplanen att 
överlåtas automatiskt till Mottagarna. 

Om du tror att den fFöreslagna Överlåtelsen skulle ha en väsentlig negativ inverkan för dig eller om du av andra skäl vill 
invända mot den Föreslagna Överlåtelsen har du rätt att ta upp dina invändningar i Domstolen, antingen personligen, 
genom representation eller skriftligt. Som alternativ kan du ta upp eventuella synpunkter genom att skriva eller ringa till oss, 
varvid vi kommer att registrera synpunkterna och lämna över en kopia på dem till PRA, FCA, den Oberoende Experten och 
Domstolen. Vi har förklarat förfarandet för att ta upp synpunkter i dokumentet med Frågor och Svar.

Om du anser att du skulle påverkas negativt av våra förslag ber vi att du, även om du inte måste ge oss skriftligt 
meddelande om dina synpunkter, gör det ändå, så att vi får möjlighet att förstå synpunkterna och diskutera dem med 
dig. Skicka därför ett skriftligt meddelande till oss så snart som möjligt och helst minst fem arbetsdagar före det datum då 
domstolsprövningen ska ske. 

3. ÖVERSIKT ÖVER DEN OBEROENDE EXPERTENS RAPPORT

3.1 Inledning
När en plan för överlåtelse av försäkringsverksamhet från ett företag till ett annat presenteras för godkännande i High 
Court of Justice i England och Wales (”Domstolen”) måste den åtföljas av en rapport om planens villkor från en Oberoende 
Expert (”den Oberoende Experten”). Den Oberoende Expertens rapport om planen (”Planrapport”) är ett krav enligt del 
VII i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”).

Detta dokument är en översikt över Planrapporten (”Översikt”) och denna Översikt kan distribueras till försäkringstagare 
och alla andra personer som har rätt att få ett exemplar enligt tillämplig lag eller förordning. Planrapporten innehåller 
detaljerad information som inte ingår i denna översikt. 

Översikten och Planrapporten har sammanställts på uppdrag av AIG Europe Limited (”AEL”), till förmån för Domstolen och 
uteslutande i relation till FSMA-kraven för överlåtelser enligt del VII. Jag är skyldig Domstolen att hjälpa Domstolen med 
ärenden inom mitt expertområde. Denna skyldighet går före alla skyldigheter till någon person som har givit mig uppdrag 
eller som jag får betalt av. Denna Översikt är föremål för samma begränsningar som de som framställs i Planrapporten 
och i händelse av någon verklig eller uppfattad motsägelse mellan denna Översikt och Planrapporten skall Planrapporten 
gälla. 

Denna Översikt och Planrapporten har sammanställts till förmån för Domstolen och Domstolen kan förlita sig på dem. 
Varken den Oberoende Experten eller Willis Towers Watson accepterar något ansvar eller någon ansvarsskyldighet 
gentemot någon tredje part i samband med Planrapporten eller denna Översikt. Sådana tredje parters förlitande på 
Planrapporten eller denna Översikt sker helt på egen risk.

3.2 Om den Oberoende Experten
Jag, Steve Mathews, är en ledamot av Institute and Faculty of Actuaries och blev kvalificerad år 1999. Jag är en Senior 
Director på firman Towers Watson Limited som är belägen i Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ, London, 
Storbritannien (”Willis Towers Watson” eller ”WTW”). Jag har erfarenhet av den typ av verksamhet som bedrivs av AEL.

Jag anser att jag inte har någon intressekonflikt eller inblandning, vare sig nuvarande eller historisk, med AEL eller andra 
företag i AIG-koncernen som skulle kunna påverka min lämplighet att agera som Oberoende Expert för den Föreslagna 
Planen (enligt definitionen i punkt 3.3).

Willis Towers Watson har relationer med AIG-koncernen på det globala planet, men jag anser inte att beskaffenheten 
hos och storleken på dessa relationer påverkar min förmåga att agera som Oberoende Expert för den Föreslagna Planen. 
Jag har lämnat detaljerad information om dessa relationer direkt till Prudential Regulation Authority (”PRA”) och Financial 
Conduct Authority (”FCA”).

Min utnämning som Oberoende Expert i samband med den Föreslagna Planen har godkänts av PRA i samråd med FCA. 
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3.3 Den föreslagna planen
Den föreslagna planen (”Föreslagen Plan”) omfattar del VII-överlåtelserna av hela AEL:s verksamhet till: 

a) American International Group UK Limited (”AIG UK”) som kommer att få:

i.  den del av försäkringarna som är relaterade till brittiska risker och har utfärdats av AEL eller å AEL:s 
vägnar, med undantag för om en sådan försäkring har utfärdats av AEL via någon av dess filialer 
eller å någon av dess filialers vägnar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller 
Schweiz,

ii.  den del av försäkringarna som är relaterade till icke EES-risker och har utfärdats av AEL eller å 
AEL:s vägnar, med undantag för om en sådan försäkring har utfärdats av AEL via någon av dess 
filialer eller å någon av dess filialers vägnar i EES eller Schweiz och

iii.  återförsäkringar som har utfärdats av AEL eller å AEL:s vägnar, med undantag för om en sådan 
försäkring har utfärdats av AEL via någon av dess filialer eller å någon av dess filialers vägnar i 
EES eller Schweiz.

b)  AIG Europe SA (”AESA”) som kommer att ha filialer i EES och Schweiz och kommer att få den del av (åter)
försäkringarna som har utfärdats av AEL och inte överlåts till AIG UK.

Avsikten är att transaktionen ska träda i kraft den 1 december 2018.

3.4 Företagen
AEL, AIG UK och AESA är indirekt helägda dotterbolag till American International Group, Inc. (”AIG”).  
De samlade AIG-medlemsföretagen benämns AIG-koncernen (”AIG-koncernen”) i denna översikt.

Både AEL och AIG UK är registrerade i Storbritannien, auktoriserade av PRA och regleras av PRA och FCA. AESA 
är etablerat i Luxemburg och auktoriserat av Luxemburgs finansminister och föremål för tillsyn från Commissariat aux 
Assurances (CAA).

3.5 Den Oberoende Expertens slutsats
Jag har övervägt den Föreslagna Planen och dess sannolika inverkan på följande försäkringstagargrupper:

a) den del av AEL:s försäkringstagare vars försäkringar flyttas till AIG UK (”Brittiska Försäkringstagare”) och

b) den del av AEL:s försäkringstagare vars försäkringar flyttas till AESA (”Europeiska Försäkringstagare”) 

Jag har övervägt de sannolika resultaten av den Föreslagna Planen för de Brittiska Försäkringstagarna och de Europeiska 
Försäkringstagarna. I båda fallen har jag övervägt den Föreslagna Planens sannolika inverkan på säkerheten för 
försäkringstagares avtalsmässiga rättigheter. Jag har även övervägt den Föreslagna Planens sannolika inverkan på andra 
faktorer som kan påverka berörda försäkringstagares säkerhet och servicenivåer, inklusive förändringens inverkan på 
tillämpliga regelverket för europeiska försäkringstagare.

Jag har dessutom övervägt den Föreslagna Planens sannolika inverkan på återförsäkringsbolag vars återförsäkringsavtal 
kommer att överlåtas genom den Föreslagna Planen.

3.6 Säkerhet för försäkringstagare som flyttas från AEL till AIG UK
Jag anser att de Brittiska Försäkringstagarna, både direkta och återförsäkringstagare, inte kommer att drabbas av någon 
väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Planen. 

Brittiska Försäkringstagare har för närvarande försäkringar hos AEL, ett företag vars ekonomiska resurser överstiger de 
reglerande kapitaltäckningskraven. AEL uppfyller dessutom sina ekonomiska resursmål som är högre än de lagstadgade 
kapitaltäckningskraven.

Efter den Föreslagna Pplanen kommer Brittiska Försäkringstagare att ha försäkringar hos AIG UK, ett företag vars 
ekonomiska resurser beräknas överstiga de lagstadgade kapitaltäckningskraven. AIG UK förväntas dessutom uppfylla sina 
ekonomiska resursmål som är högre än de lagstadgade kapitaltäckningskraven.. 

Därför anser jag att Brittiska Försäkringstagares avtalsmässiga rättigheter inte drabbas av någon avsevärd nackdel genom 
den Föreslagna Planen.
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3.7 Säkerhet för försäkringstagare som flyttas från AEL till AESA
Jag anser att de Europeiska Försäkringstagarna, både direkta och återförsäkringstagare, inte kommer att drabbas av 
någon väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Planen. 

Europeiska försäkringstagare har för närvarande försäkringar hos AEL, ett företag vars ekonomiska resurser överstiger de 
lagstadgade kapitaltäckningskraven. AEL uppfyller dessutom sina ekonomiska resursmål som är högre än de lagstadgade 
kapitaltäckningskraven..

Efter den Föreslagna Planen kommer Europeiska Försäkringstagare att ha försäkringar hos AESA, ett företag vars 
ekonomiska resurser beräknas överstiga de lagstadgade kapitaltäckningskraven. AESA förväntas dessutom uppfylla sina 
ekonomiska resursmål som är högre än de lagstadgade kapitaltäckningskraven..

Därför anser jag att säkerheten för Europeiska Försäkringstagares avtalsmässiga rättigheter inte drabbas av någon 
avsevärd nackdel genom den Föreslagna Planen.

När jag drar denna slutsats noterar jag också att vissa Europeiska Försäkringstagare för närvarande kan utnyttja 
Financial Services Compensation Scheme (”FSCS”), som i vissa fall kan ge ersättning om en försäkringsgivare blir 
insolvent. Efter den Föreslagna Planen kommer samma Europeiska Försäkringstagare som har anspråk hänförliga till 
tiden före Slutförandedagen (oavsett om de har anmälts eller ej) fortfarande kommer att kunna utnyttja FSCS-skyddet 
enligt FSCS-reglerna avseende ”efterträdare”. Enligt de antaganden som framställs i min Planrapport kommer Europeiska 
Försäkringstagare som har anspråk hänförliga till tiden efter Slutförandedagen dock inte att kunna utnyttja FSCS efter 
den Föreslagna Planen med avseende på sådana anspråk och kommer eventuellt inte att vara kvalificerade för någon 
annan försäkringsrelaterad ersättningsplan. Jag har tagit hänsyn till detta i min Planrapport och trots detta anser jag att de 
Europeiska Försäkringstagarna inte kommer att drabbas av någon väsentlig negativ inverkan från den Föreslagna Planen.

3.8 Andra överväganden 
Jag anser att den Föreslagna Planen inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på de Brittiska eller de Europeiska 
Försäkringstagarna med avseende på ärenden som hantering av investeringar, strategi för nya affärer, företagsledning, 
administration, hantering av anspråk, ledningsarrangemang, omkostnadsnivåer och värderingsgrunder i förhållande 
till hur de kan påverka säkerheten för försäkringstagares avtalsmässiga rättigheter och servicenivåer som tillhandahålls 
försäkringstagare.

När jag drar denna slutsats ser att ett mycket litet antal Europeiska Försäkringstagare vars försäkringar har tecknats av 
AEL från ett företag i Storbritannien till andra EES-länder för närvarande har rätt att ta upp klagomål hos The Financial 
Ombudsman Service (”TFOS”). Efter den Föreslagna Planen kommer dessa Europeiska Försäkringstagare inte längre att 
ha tillgång till TFOS med avseende på klagomål som är relaterade till handlingar eller utelämnanden efter Överlåtelsen 
som genomförs från platser utanför Storbritannien. Sådana tvister i förhållande till sådana klagomål kan dock höras av 
Luxemburgs ombudsmannatjänst eller ligga kvar hos tvistlösningstjänster i det land där risken är belägen. Jag har tagit 
hänsyn till detta i min Planrapport och trots detta anser jag att de Europeiska Försäkringstagarna inte kommer att drabbas 
av någon väsentlig negativ inverkan från den Föreslagna Planen.

Jag anser också att saker såsom den Föreslagna Planens kostnad och taxeringseffekter inte kommer att ha betydande 
inverkan på säkerheten för försäkringstagares avtalsmässiga rättigheter.

Jag är tillfredsställd med att det föreslagna material som ska presenteras för försäkringstagare är lämpligt och att 
AEL:s strategi gällande kommunikation med försäkringstagare, inklusive förväntningarna på standardmetoden för 
kommunikation, är lämplig, rimlig och proportionerlig.

AIG UK:s och AESA:s externa återförsäkring kommer att ha samma ansvarsskyldigheter som under AEL och de grupper 
som hanterar anspråk kommer att upprätthålla service på samma nivå och med samma kvalitet både före och efter den 
Föreslagna Planen. Därför anser jag att Överlåtelsen inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på AEL:s externa 
återförsäkringsbolag.

Planrapporten är baserad på ekonomisk information med avseende på AEL den 30 november 2016 och ekonomiska 
prognoser baserade på faktiska administrationskonton den 28 februari 2017. Planrapporten tar inte hänsyn till någon 
utveckling efter dessa datum, såvida inget annat uttryckligen framställs i Planrapporten.

Jag kommer att lämna in en extra Planrapport till Domstolen baserat på uppdaterad ekonomisk information och som 
identifierar väsentliga frågor som har uppstått mellan de datum som anges ovan och den slutgiltiga prövningen i Domstolen. 
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3.9 Ytterligare frågor
a) Varför är denna omstrukturering nödvändig?
I juni 2016 röstade de brittiska medborgarna för att lämna Europeiska unionen (”EU”) (”Brexit”). Den brittiska 
regeringen påbörjade den formella processen för förhandling om Storbritanniens utträdesvillkor i mars 2017, 
genom att utlösa artikel 50 i Lissabonfördraget. Det är sannolikt att förhandlingarna kommer att ta minst två år. 

AIG:s verksamhet i Europa är för närvarande strukturerad med AEL som är registrerat i Storbritannien och har ett 
nätverk med filialer i EES och Schweiz. Det är sannolikt att denna struktur inte kan bibehållas efter Brexit. 

Som resultat av att Storbritannien lämnar EU har AIG fattat beslutet att omstrukturera sin verksamhet i Europa. 
Med utgångspunkt från den befintliga AEL-försäkringsverksamheten planerar AIG att skapa två separata 
underordnade grupper – en baserad i Storbritannien som omfattar AIG UK och en baserad i Luxemburg som 
omfattar AESA.

b) Hur skulle försäkringstagarna påverkas utan omstruktureringen?
Utan omstruktureringen enligt den Föreslagna Planen och i händelse av att Storbritannien förlorar sina 
rättigheter till gränsöverskridande tjänster skulle det råda väsentlig osäkerhet avseende AEL:s förmåga att 
uppfylla sina lagstadgade kapitaltäckningskrav, reglera anspråk i linje med gällande lagar, betjäna befintliga 
försäkringstagare i EES och förnya EES-baserade försäkringar.

c) Vem kommer att betala försäkringstagares anspråk efter den Föreslagna Planen?
Efter den Föreslagna Planen kommer AIG UK att betala Brittiska Försäkringstagares anspråk och AESA att 
betala Europeiska Försäkringstagares anspråk. AEL:s nuvarande skaderegleringspersonal kommer att fortsätta 
med att tillhandahålla tjänster för skadereglering å AIG UK:s och AESA:s vägnar efter den Föreslagna Planen. 

d) Kommer den Föreslagna Planen att påverka AEL:s arrangemang för externa återförsäkringar?
AEL kommer att begära att Domstolen fattar ett tilläggsbeslut om att ge både AIG UK och AESA möjlighet att 
bibehålla rätten till extern återförsäkring i den utsträckning det omfattar någon del av några AEL-försäkringar 
som överlåts inom ramen för den Föreslagna Planen. Om Domstolen inte godkänner detta tilläggsbeslut 
förväntas det inte påverka mina slutsatser.

e) Hur kan jag få mer information?
Ett exemplar av Planrapporten kan hämtas från www.aig.com/brexit eller också kan det beställas genom att 
kontakta den advokatfirma som anges nedan.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
Storbritannien 
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4. JURIDISK UNDERRÄTTELSE

 UNDERRÄTTELSE

I ÄRENDET AVSEENDE
AIG EUROPE LIMITED

OCH 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

OCH
AIG EUROPE SA 

OCH
I ÄRENDET AVSEENDE  

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

I HIGH COURT OF JUSTICE

CR-2017-009373

BUSINESS AND PROPERTY COURTS

I ENGLAND OCH WALES 

COMPANIES COURT (ChD)

 UNDERRÄTTELSE LÄMNAS HÄRMED om att AIG Europe Limited (”Överlåtaren”), American International Group 
UK Limited (den ”Brittiska Mottagaren”) och AIG Europe SA (den ”Europeiska Mottagaren”) den 5 mars 
2018 inkom med en ansökan (”Ansökan”) till High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court i London 
(”Domstolen”) i enlighet med avsnitt 107(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (med ändringar) (”FSMA”) om 
ett beslut:

1. enligt avsnitt 111 i FSMA om att godkänna en plan för överlåtelse av en försäkringsverksamhet (”Planen”) för 
överlåtelse av:

 (a)  viss försäkringsverksamhet som bedrivs av Överlåtaren till den Brittiska Mottagaren (den ”Brittiska 
Verksamheten som Överlåts”) i enlighet med domslutets villkor och utan krav på ytterligare handling 
eller dokument och 
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 (b)  att kort tid efter överlåtelsen av den Brittiska Verksamhet som Överlåts, all återstående verksamhet 
som bedrivs av Överlåtaren till den Europeiska Mottagaren (den ”Europeiska Verksamhet som 
Överlåts”) enligt den planerade gränsöverskridande fusionen genom den Europeiska Mottagarens 
absorbtion av Överlåtaren i enlighet med Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 
2007/2974) (”fusionen”) och i enlighet med domslutets villkor och 

2. att skapa en tilläggsbestämmelse i samband med Planen i enlighet med avsnitt 112 och 112A i FSMA.

Följande dokument är tillgängliga kostandsfritt och kan hämtas på www.aig.com/brexit : 

• ett exemplar av en rapport om villkoren för Planen som har sammanställts i enlighet med avsnitt 109 i FSMA av 
den Oberoende Experten Steve Mathews från Willis Towers Watson, vars utnämning har godkänts av Prudential 
Regulation Authority (”Planrapporten”),  

• den fullständiga dokumentationen avseende Planen, 
• informationsbroschyren (som innehåller en översikt över Planens villkor och en översikt över Planrapporten) samt 
• ett dokument med Frågor och Svar om Planen. 

Underliggande dokument och ytterligare nyheter om Planen kommer att anslås på denna webbplats och därför kan det 
vara lämpligt att besöka den då och då för att se eventuella uppdateringar. Du kan också beställa kostnadsfria exemplar 
av dessa dokument genom att skriva eller ringa till Överlåtaren med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter.

Ansökan är planerad att behandlas den 18 oktober 2018, av en domare i domstolens Chancery-division i The Rolls  
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien. En likande ansökan avseende Fusionen ska behandlas vid 
samma tillfälle. Om de godkänns av Domstolen kommer den Föreslagna Planen och Fusionen att den träda i kraft den  
1 december 2018. 

Alla personer som anser att de eventuellt kan påverkas negativt om Planen genomförs har rätt att 
delta under prövningen och ge uttryck för sina åsikter, antingen personligen eller via ett juridiskt 
ombud. 

Alla personer som anser att de eventuellt kan påverkas negativt av Pplanen, men inte avser att delta under prövningen, kan 
göra framställningar om Planen, på telefon eller skriftligen, till de advokater som anges nedan eller till Överlåtaren med 
hjälp av de kontaktuppgifter som framställs nedan. 

Alla personer som avser att delta under prövningen eller göra framställningar på telefon eller skriftligen uppmanas att  
(men måste inte) lämna meddelande om sina invändningar, så snart som möjligt och helst minst fem dagar före 
prövningen av ansökan den 18 oktober 2018, till de advokater som anges nedan eller till Överlåtaren med hjälp av de 
kontaktuppgifter som framställs nedan.

Om Planen godkänns av Domstolen kommer den att leda till överlåtelse av:

1.  alla avtal, egendomar, tillgångar och skulder som är relaterade till den Brittiska Verksamhet som Överlåts till 
den Brittiska Mottagaren i enlighet med Domslutets villkor och 

2.  alla avtal, egendomar, tillgångar och skulder som är relaterade till den Europeiska Verksamhet som Överlåts 
till den Europeiska Mottagaren i enlighet med Domslutets villkor,

i vardera fallet utan hinder av att en person i annat fall skulle ha rätt att säga upp, modifiera, förvärva eller göra anspråk 
på ett intresse eller en rättighet eller att behandla ett intresse eller en rättighet som uppsagd eller modifierad med avseende 
därav. Alla sådana rättigheter kommer endast att vara verkställbara i den utsträckning Domstolens domslut lämnar 
medgivande därtill.

6 april 2018

Överlåtarens kontaktadress:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien
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Överlåtarens kontaktuppgifter:

Telefonnummer:

URSPRUNGSLAND AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grekland 0080044142187

Rumänien 0800400986

Kroatien 0800988961

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, 
Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

00800 244 244 29

Vår telefonväxel är öppen kl. 09.00–17.00, måndag t.o.m. fredag (utom s.k. ”bank holiday” och allmänna helgdagar).

Reguljär postadress: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien

E-post: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
Storbritannien 

Ref: 153385.0064 (GHFS) 
Överlåtarens advokat

SWE/S01/0418


